
HousingAnywhere.com krijgt €5 miljoen financiering van bedrijf achter 

Italiaanse ‘Funda’ 
Rotterdamse startup kan met Series A studentenkamer -platform uitbreiden naar meer 

landen en steden 

Januari 10, 2017 

ROTTERDAM – Het studentenkamerplatform voor internationale studenten HousingAnywhere.com 

heeft een nieuwe investering van €5 miljoen euro binnen. De startup biedt een online platform 

waarop studenten uit de hele wereld, die naar het buitenland gaan, vooraf veilig een goede 

woonruimte kunnen vinden en boeken. Het Rotterdamse bedrijf gebruikt de Series A-investering 

om de groei van het platform te versnellen en meer steden toe te voegen in West-Europa en de 

Verenigde Staten. De investering is afkomstig van Italiaans Real Web, het moederbedrijf van de 

Italiaanse Funda, en de Nederlandse venture capitalist henQ. 

Funding uit Italië en Nederland 

De investering is afkomstig van Real Web, het moederbedrijf achter de Italiaanse variant van Funda, 

Immobiliare.it. Ook de Nederlandse partij henQ investeert opnieuw in HousingAnywhere.com. 

Eerder leidden zij al een investeringsronde waarbij ze ruim €1 miljoen seed funding beschikbaar 

stelden. Van Deuren: “Met deze nieuwe investering kunnen we de snelle groei van het platform op 

dezelfde voet doorzetten. Dat een grote, internationale partij als Real Web instapt, is daarbij erg 

belangrijk. Ze beschikken over een schat aan ervaring in de online huizenmarkt, daar kunnen wij 

enorm van profiteren. Dat henQ opnieuw investeert spreekt van erg veel vertrouwen in ons 

platform.” 

Studentenkamers in het buitenland 

HousingAnywhere.com werd in 2009 geboren nadat CEO en oprichter Niels van Deuren zelf voor zijn 

studie naar Singapore moest. Het vinden van een woning in een stad waar je niemand kent, bleek 

een hele opgave. “Veel verhuurders willen dat je vooraf huur overmaakt, om er zeker van te zijn dat 

je op komt dagen”, weet van Deuren uit ervaring. “Maar om als student zomaar geld over te maken 

zonder de woning gezien te hebben, is niet prettig.” Met HousingAnywhere.com helpt hij dat 

probleem uit de wereld.  

Veilig huren voor student en verhuurder 

Particulieren en commerciële verhuurders kunnen hun woonruimte gratis aanbieden en de financiële 

afhandeling verloopt veilig via HousingAnywhere.com. De eerste maand huur wordt pas vrijgegeven 

zodra de student de woonruimte gezien en goedgekeurd heeft. Studenten die in het buitenland 

studeren kunnen op hun beurt ook weer hun kamer via het platform aanbieden, om zo te 

voorkomen dat ze dubbele huur moeten betalen. Het online platform heeft een uniek internationaal 

netwerk bestaande uit de Housing Offices van meer dan 130 partner universiteiten. Die verwijzen 

internationale studenten op zoek naar woonruimte naar HousingAnywhere.com. 

Internationale groei 

Dat concept slaat aan. HousingAnywhere.com heeft inmiddels bijna 100.000 woonruimtes op de site 

staan in 50 verschillende landen. Met de nieuwe investering breidt het platform uit naar andere 

landen en voegt het nieuwe steden toe in West-Europa en de Verenigde Staten. Volgend jaar wil het 

actief zijn in 60 verschillende landen, in 2018 zijn dat er 100. Wekelijks komen er 1000 nieuwe 

kamers bij die via het platform worden aangeboden. Daarom wordt het team flink uitgebreid. 



Momenteel heeft HousingAnywhere.com 40 fulltimers in dienst, dankzij de nieuwe funding wordt 

dat de komende tijd uitgebreid tot 90 medewerkers.  

Over HousingAnywhere.com 

HousingAnywhere.com is ’s wereld grootste kamerplatform voor internationale 

uitwisselingsstudenten met meer dan 100.000 kamers in 50 verschillende landen. Het platform biedt 

studenten kamers te huur of in onderhuur als zij naar het buitenland gaan voor een uitwisseling of 

stage. Liefst 130 universiteiten zijn een partnership aangegaan met HousingAnywherw.com en 

bieden kamers aan aan hun uitwisselingsstudenten. HousingAnywhere.com is opgericht in 2009 door 

Niels van Deuren nadat hijzelf op zoek was naar tijdelijke woonruimte gedurende zijn studie in 

Singapore. 

 


